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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У майбутні десятиліття здатність країни забезпечу!

вати зростаючі потреби в продовольстві та інших ресур!
сах, а також місце на світовій арені будуть значною
мірою визначатися тим, наскільки повно країна буде
використовувати можливості, що представляються
Світовим океаном. Морська діяльність будь!якої дер!
жави була і залишається однією з найважливіших скла!
дових економічного зростання та забезпечення націо!
нальної безпеки [1]. Провідні морські країни світу про!
водять активну морську політику та досягають значних
успіхів в освоєнні морського середовища.

Україна має славну історію морської діяльності, але
за останні 20—25 років вітчизняний морегосподарський
комплекс зазнав великих збитків. Україна перетворю!
ється з міцної морської держави на "країну у моря".
Однак в Україні зберігається значний потенціал для
відродження морської діяльності.
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економіки внесли великий внесок українські вчені
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MARITIME STATE AND MARITIME POLICY

У статті обговорюється поняття "морська держава". Морська держава визначається на основі використання
положень параметричної загальної теорії систем (ПЗТС) за А. І. Уйомовим, що дозволяє описати будь6яку систе6
му за допомогою мови тернарного опису, основу якого складають системоутворюючі категорії — "річ" (субстрат
системи), "властивості" (атрибутивний концепт системи) і "відношення" (реляційний концепт системи).

Морська держава визначається як держава, яка задовольняє триєдності наступних концептів, що забезпечу6
ють синергетичний ефект: морські активи (розглядається з позиції ПЗТС як субстрат системи); властивості морсь6
ких активів, що сприяють активізації морської діяльності (розглядаються з позиції ПЗТС як атрибутивний кон6
цепт); відносини, в яких ці властивості проявляються, тобто реалізується активна морська політика (розглядається
з позиції ПЗТС як реляційний концепт).

В статті також робиться огляд сучасної морської політики окремих країн. Розглянуто морський потенціал
України та морська політика України як важлива умова реалізації національних інтересів.

The paper discusses the concept of "maritime state". The maritime state is determined on the basis of parametric
general theory of systems (PGTS) of A. I. Uyomov. This theory describes any system using language of ternary description,
which is based on the system6building categories — "thing" (substrate of the system) "properties "(attributive concept
of the system) and "relations" (relational concept of the system).

A state is defined as a maritime state if it meets the next criteria: maritime assets (considered from the perspectives of
parametric general theory of systems as a substrate of the system); properties of maritime assets that contribute to maritime
activities (considered according PGTS as an attributive concept); relations in which these properties appear, this means
active maritime policy (considered according PGTS as a relational concept).

The paper identifies the results of maritime policy of particular countries. Ukraine has maritime assets and has all
preconditions to develop as a maritime state. The paper discusses also maritime policy of Ukraine as an important factor
of national interests' protection.
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Однак у той же час ключове поняття теорії морсь!
кої діяльності "морська держава" залишається недо!
статньо розкритим.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Виходячи з вищевикладених передумов, у роботі

поставлено завдання обговорити поняття "морська дер!
жава", розглянути морські активи, зокрема якими во!
лодіє Україна та визначити тенденції сучасної морсь!
кої політики країн.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Поняття "морська держава" в сучасній літературі

розкрито недостатньо. Здебільшого це поняття можна
зустріти в літературі з геополітики, де протиставляєть!
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ся 2 стратегії розвитку — сухопутна і морська як бо!
ротьба талассократії та теллурократії.

Так, наприклад, у статті М.М. Кухтина "Морська та
сухопутна стратегія скрізь призму геополітики" зроб!
лено ретельний аналіз існуючих геополітичних кон!
цепцій і підходів щодо переваг у розвитку держави як
сухопутної чи морської. При цьому сухопутними нази!
ваються держави не ті, які не мають виходу до моря,
тобто континентальні, а ти, які саме реалізують сухо!
путні стратегії, а не морські [2] .

При цьому як, наприклад, підкреслює відомий гео!
політик С.Б. Переслегін, "...геополітична позиція, яка
спирається на морські комунікації, завжди має перева!
ги над чисто материковою позицією" [3].

Конвенція ООН з морського права 1982 р. [4]  фак!
тично зрівняла в обсязі морської правоздатності внут!
рішньоконтинентальні і прибережні держави. Вона є ре!
зультатом багаторічної договірної практики держав,
протистояння і співробітництва та в певній мірі відпов!
ідає інтересам внутрішньоконтинентальних країн у су!
часному міжнародному морському праві. Конвенція
ООН з морського права закріплює за внутрішньокон!
тинентальними країнами ряд прав:

— право мирного проходу через територіальне море
(ст. 17);

— право експлуатації відповідної частини залишку
допустимого улову живих ресурсів у виключних еконо!
мічних зонах прибережних держав (ст. 69);

— право на свободу відкритого моря (ст. 87);
— право судноплавства (ст. 90);
— право на використання ресурсів міжнародного

району морського дна (ст. 141);
— право на морські наукові дослідження (ст. 254, 256);
— деякі положення Конвенції передбачають мож!

ливість передачі внутрішньоконтинентальним країнам
морських технологій.

На теперішній час існує 44 держави, які не мають ви!
ходу до Світового океану — 16 країн в Африці, 14 країн
в Європі, 12 країн в Азії та 2 країни в Південній Америці
[5]. І всі вони можуть розвивати морську економіку.
Фактично сьогодні морською може стати держава, яка
необов'язково має вихід до моря, але та, яка має значні
морські активи та активно реалізує свою морську по!
літику.

Морську державу як певну систему
можна визначити за допомогою пара!
метричної загальної теорії систем
(ПЗТС) за А.І. Уйомовим [6], що дозво!
ляє описати будь!яку систему за допо!
могою мови тернарного опису (МТО),
основу якого складають системоутворю!
ючі категорії — "річ" (субстрат системи),
"властивості" (атрибутивний концепт
системи) і "відношення" (реляційний
концепт системи).

Тобто морська держава — це держа!
ва, діяльність якої задовольняє триєд!
ності наступних концептів, що забезпе!
чують синергетичний ефект:

— морські активи (розглядається з
позиції ПЗТС як субстрат системи);

— властивості морських активів, що
сприяють активізації морської діяль!
ності, такі як транспортно!комуні!
каційні, рекреаційні, екологічні та інші
(розглядаються з позиції ПЗТС як атри!
бутивний концепт);

— відносини, в яких ці властивості
проявляються, тобто реалізується ак!
тивна морська політика (розглядається
з позиції ПЗТС як реляційний концепт).

Україна має достатній потенціал, щоб
розвиватись як морська держава. Украї!
на має найбільшу серед країн Азово!Чор!

номорського басейну довжину морського узбережжя
(2759,2 км). На українському шельфі Чорного та Азовсь!
кого морів розвідано 1583,5 млрд куб. м природного газу
та до 409,8 млн т сирої нафти. Близько 28% національно!
го ВВП створюється сьома адміністративними одиниця!
ми України, які мають вихід до моря. Більшість населен!
ня проживає в 60 км смузі від моря фактично зайнято в
сферах, пов'язаних з морською діяльністю.

Україна має потужний потенціал транспортної та
виробничої інфраструктури — 18 континентальних мор!
ських портів та 12 портових пунктів з пропускної спро!
можністю 262 млн т на рік. Внаслідок тимчасової оку!
пації АР Крим Російською Федерацією Україна втрати!
ла частину майна та можливість здійснювати морську
діяльність на морських акваторіях, прилеглих до оку!
пованих. 5 морських портів знаходяться в окупованому
Криму. Сума збитків, без врахування збитків приватно!
го бізнесу, встановлює річний ВВП України [7].

Систему стратегічних морських активів України, з
точки зору наявності матеріальних та нематеріальних
активів, представлено на рисунку 1.

Треба підкреслити, що додатковим активом Украї!
ни (з точки зору теорії морського коду [8]) є то, що вона
має певну історію розвитку морської діяльності —
морську генетику, що сприяє її відродженню як морсь!
кої держави.

Реалізація збалансованої морської політики, що за!
безпечує врегулювання як зовнішніх, так і внутрішніх
суспільних відносин, що виникають у процесі провад!
ження морської діяльності, є найважливішою умовою
розвитку держави як морської.

У наступні часи країни реалізують активну морську
політику. У таких країнах, як Великобританія, Японія,
морський транспорт обслуговує 98% всіх зовнішньотор!
говельних перевезень, у США — 90% [9]. На країни Да!
лекосхідного регіону, Південної і Південно!Східної Азії
і країн Західної Європи в 2010—2015 роках припадало
понад 70% світового морського контейнерного трафіку.

Більшість країн світу надають значні податкові
пільги судновласникам (наприклад, пільги на будівниц!
тво нового флоту і його експлуатацію). В області суд!
нобудування традиційно лідирують верфі Південної
Кореї, Японії і Китаю. Це особливо проявляється при
замовленні суден місткістю 20 тис. TEU. Морська по!
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Рис. 1. Система стратегічних активів України
для розвитку як морської держави
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літика цих країн спрямована зокрема на формування
особливого режиму для суднобудування — прямі суб!
сидії, дешеві кредити. Держава компенсує те, що з еко!
номічної точки зору судноплавство являє собою довго!
строкове виведення капіталу з обороту (будівництво
судна триває від 1 до 3 років, ще 2—4 роки експлуатації
направлено на повернення судновласником грошей,
вкладених в будівництво, а ще через 7—10 років судно
може морально застаріти або може змінитися вантаж!
на кон'юнктура). Це дає можливість зниження собівар!
тості суднобудування і судноремонту, в результаті чого
вона на 17—20% нижче, ніж, наприклад, в Україні.

За першу половину 2015 року південнокорейський
лідер в галузі суднобудування Hyundai Heavy Industries
Co. отримав найбільшу кількість замовлень на нові суд!
на серед усіх конкурентів, не дивлячись на той факт, що
загальний обсяг замовлень на судна впав більш ніж в два
рази: з майже 27 млн компенсованих тонн (CGT) за ана!
логічний період 2014 до 13,28 у 2015 році [10].

Аналогічна ситуація спостерігається і щодо танкер!
ного флоту. Китай, Південна Корея, Китай і Японія зай!
мають провідні позиції в будівництві танкерів. Частка
регіону в світовому будівництві танкерів становить 90%
по тоннажу і 65% — за кількістю суден [11].

Доцільним вважаємо згадати і запровадження
міжнародної реєстрації суден. Це, наприклад, сприяло
концентрації флоту під національним прапором в Данії
на 97%, в Туреччині — 84%, в Португалії — 83%, у
Франції — 81% і в Італії — 70% [12].

За період з 1993 по 2010 рр. такі чорноморські краї!
ни, як Грузія і Туреччина, збільшили дедвейт свого фло!
ту відповідно на 47,5% і 13% за допомогою установи
Міжнародних реєстрів з наданням судновласникам, які
реєструються в цих державах, відповідних пільг [13].
Так, наприклад, Грузинський прапор привертає низьким
реєстраційним збором, спрощеною та прискореною
процедурою реєстрації (до 10 днів), відсутністю оподат!
кування для іноземних судновласників.

Сприятливі умови для іноземних судновласників
створила і влада Молдови. У 2003 році парламент Мол!
дови запровадив ряд змін у КТМ, завдяки яким прапор
Молдови став відкритим для судновласників!нерези!
дентів, іноземні фізичні та юридичні особи отримали пра!
во реєструвати свої судна під прапором республіки, при
цьому судновласники звільнялися від сплати податків і
мит. Серед інших пільг можна відзначити низький реєст!
раційний збір, швидку процедуру продовження або ану!
лювання реєстрації, видачі документів, а також
відсутність вікових обмежень для реєстрації судна.

За даними World Shipping Register, на сьогоднішній
день під прапором Молдови зареєстровані 206 морсь!
ких суден. За даними звіту ЮНКТАД, за період з 2007
по 2015 року обсяг вантажів, що перевозяться молдавсь!
кими судами, збільшився з 17 тис. т до 935 тис. т, що є
максимальним показником за динамікою зростання се!
ред країн Чорноморського регіону. В Україні за цей же
період спостерігалася негативна динаміка — з 1136 тис.
т до 477 тис. т, що пов'язано зі зменшенням чисельності
українського флоту. Під українським прапором експ!
луатується лише 134 судна України, а 172 суден працю!
ють під іноземними прапорами [14].

Україна через національну морську політику повин!
на забезпечити досягнення національних інтересів у при!
бережній зоні, у внутрішніх морських водах, територі!
альному морі, у виключній економічній зоні, на конти!
нентальному шельфі України та у відкритому морі. Роль
морської політики фактично реалізується через її спро!
можність визначати і реалізовувати національні інтере!
си й пріоритетні напрямки розвитку держави як учасниці
міжнародного співробітництва, зокрема в сфері корис!
тування просторами й ресурсами Світового океану.

Законодавчі засади морської діяльності в Україні
встановлено Водним кодексом України, Кодексом тор!
говельного мореплавства України, Земельним кодексом

України, Законами України "Про охорону навколиш!
нього природного середовища", "Про виключну (морсь!
ку) економічну зону України", "Про Державний кордон
України", "Про міжнародні договори України" та "Про
тваринний світ".

Істотним недоліком законодавства у сфері морсь!
кої діяльності є відсутність у прийнятих законах єди!
ного підходу до вирішення питань, пов'язаних з провад!
женням морської діяльності та невизначеність основ
формування морської політики.

У перші роки незалежності України були сформо!
вані засади державної морської політики України, од!
ним з інструментів реалізації якої стала Національна
програма досліджень і використання ресурсів Азовсь!
ко!Чорноморського басейну, інших районів Світового
океану на період до 2000 р., затверджена Указом Пре!
зидента України від 16 грудня 1993 р. №595/92.

Ця програма стала організаційною основою для
об'єднання багатого науково!технічного потенціалу
країни (близько 40 тис. вчених і фахівців) і розробки
більш 50!ти спеціальних підпрограм і проектів практич!
но в усіх напрямках морської діяльності. На жаль, в силу
ряду об'єктивних і суб'єктивних факторів зазначена На!
ціональна програма не була реалізована.

Надалі програма послужила основою для розробки
Морської доктрини України. Морська доктрина Украї!
ни на період до 2035 року, затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. №1307,
є основним документом, який визначає державну по!
літику України [15].

Сьогодні морська політика України потребує сис!
темної єдності, яка б охопила всі сфери морської діяль!
ності. На виконання Рішення РНБО України від 6 трав!
ня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки Ук!
раїни", введеного в дію Указом Президента України від
26 травня 2015 р. № 287/2015, національним інститутом
стратегічний досліджень під керівництвом Академіка
НАН України В.П. Горбуліна було розроблено нову
редакцію Морської доктрини України на період до 2035
року [7]. Морська доктрина грунтується на результа!
тах оцінки ситуації у сфері морської діяльності держа!
ви та аналізі загроз національній безпеці України з
морського напрямку. Доктрину можливо буде реалізу!
вати за умов внесення змін у чинне законодавство, котрі
повністю відповідатимуть світовому праву.

ВИСНОВКИ
1. Морська діяльність будь!якої держави була і за!

лишається однією з найважливіших складових еконо!
мічного зростання та забезпечення національної безпе!
ки. Поняття "морська держава" нами визначається за
допомогою параметричної загальної теорії систем
(ПЗТС) за А.І. Уйомовим. Морська держава — це дер!
жава, яка відповідає триєдності наступних концептів, що
забезпечують синергетичний ефект: морські активи
(розглядається з позиції ПЗТС як субстрат системи);
властивості морських активів, що сприяють активізації
морської діяльності такі, як транспортно!комунікаційні,
рекреаційні, екологічні та інші (розглядаються з позиції
ПЗТС як атрибутивний концепт); відносини, в яких ці
властивості проявляються, тобто реалізується активна
морська політика (розглядається з позиції ПЗТС як
реляційний концепт).

2. Провідні морські країни світу проводять активну
морську політику та досягають значних успіхів в осво!
єнні морського середовища. Через свою морську полі!
тику вони реалізують національні інтереси й пріоритетні
напрямки економічного розвитку, зокрема в сфері ос!
воєння Світового океану. Морська політика цих країн
спрямована зокрема на формування особливого режи!
му для морегосподарької діяльності — прямі субсидії,
дешеві кредити, державні замовлення та інші.

3. Україна має достатній потенціал, щоб розвива!
тись як морська держава, який розглядається як су!
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купність матеріальних та нематеріальних активів. Серед
морських активів треба підкреслити природні ресурси,
наявність морських портів та берегової інфраструкту!
ри, економіко!географічне положення, морський нау!
ково!технічний потенціал, певна морська генетику.

4. Найважливішою умовою розвитку України як
морської держави є реалізація збалансованої морської
політики, що забезпечує врегулювання як зовнішніх, так
і внутрішніх суспільних відносин, що виникають у про!
цесі провадження морської діяльності. Україна через
національну морську політику повинна забезпечити
досягнення національних інтересів в прибережній зоні,
у внутрішніх морських водах, територіальному морі, у
виключній економічній зоні, на континентальному
шельфі України та у відкритому морі.

5. Сьогодні морська політика України потребує сис!
темної єдності, яка б охопила всі сфери морської діяль!
ності. Базуючись на результатах оцінки морської діяль!
ності та аналізу загроз для України, зокрема анексії АР
Крим, було розроблено нову нову редакцію Морської док!
трини України на період до 2035 року. Доктрину можливо
буде реалізувати за умов внесення змін у чинне законо!
давство, котрі повністю відповідатимуть світовому праву.
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